
IX Edycja Amatorskiej Ligi Koszykówki 

w Skarżysku - Kamiennej. 
Regulamin rozgrywek 

1. W rozgrywkach uczestniczą drużyny dwunastoosobowe. Zmiany w składach są możliwe do 4. kolejki 

(włącznie). 

2. W lidze biorą udział zawodnicy urodzeni w roku 1998 i starsi. Zawodnicy niepełnoletni muszą okazać 

organizatorom pisemną zgodę na udział w zawodach podpisaną przez prawnego opiekuna. Jeśli cała 

drużyna nie spełnia tych warunków, musi na każdym meczu mieć pełnoletniego opiekuna posiadającego 

aktualny dokument tożsamości. 

3. Mecze odbywają się raz w tygodniu – sobota lub niedziela, początek rozgrywek od dnia 25.10.2014 r., 

terminarz podany zostanie  w dniu 23.10.2014 r. Zapisy do 22.10.2014r. (środa). 

4. Każda drużyna musi dokonać dofinansowania ligi w wysokości 750 zł (I rata 400 zł płatna przy 

zgłoszeniu, II rata 350 zł płatna do końca stycznia 2015r.). W przypadku  nie uiszczenie opłaty wyklucza 

drużynę z rozgrywek. 

5. Każda drużyna zgłoszona do rozgrywek powinna posiadać (formularze dostępne na stronie 

www.mcsir.skarzysko.pl): 

- zgłoszenia imienne z nr PESEL  

- oświadczenie drużyny dla organizatora 

- koszulki w jednym kolorze z numerami, oraz obuwie sportowe niepozostające śladów na nawierzchni 

- wyznaczonego kapitana. 

- wyznaczonego opiekuna ( niepełnoletność zawodników ). 

6. W pierwszej fazie mecze odbywają się systemem „każdy z  każdym” (bez rewanżów), następnie drużyny 

przystępują do rundy „ play off ”. 

W I i II  fazie rundy „play off” rozgrywane są dwa mecze, przy remisie spotkań decydują małe punkty. 

Natomiast spotkanie finałowe i o III miejsce rozgrywane są do dwóch wygranych meczy. 

Po każdym meczu kapitanowie są zobowiązani do podpisania protokółu meczowego. 

7. Na podstawie fazy grupowej i play off zostanie wybrany Najwartościowszy Zawodnik Ligi oraz Najlepszy 

Strzelec ( zawodnik musi rozegrać minimum 5 spotkań ). 

8. Punktacja: za każde wygrane spotkanie zalicza się drużynie 2 pkt. , 

Za przegrane 1 pkt. , za walkower 0 pkt. ( 0:20 ). 

9.  Kolejność zespołów w tabeli ustalać się będzie wg ilości zdobytych punktów, większej różnicy zdobytych i 

straconych koszy między zainteresowanymi, większej różnicy koszy we wszystkich spotkaniach, większej 

ilości zdobytych koszy. W przypadku, jeśli drużyna odda walkower, a ma tyle samo punktów, co inne 

drużyny - w tabeli znajdzie się za nimi. 

10.  Zabrania się pod groźbą dyskwalifikacji zawodnika i drużyny, reprezentowanie przez jednego zawodnika 

dwóch lub więcej drużyn.  

11.  Czas gry. 

W rundzie zasadniczej jak i „play off"4 x 10minut, przerwa między 1 i 2 oraz 3 i 4 kwartą wynosi 2 minuty, 

w połowie meczu 3 minuty. 

Dogrywka – 5minut. 

W połowie ostatniej kwarty czas będzie zatrzymywany na wszystkie przerwy w grze, jeśli różnica w 

punktach wynosi 15 i mniej. 

12. Ewentualne odwołania należy wnosić do dyrektora MCSiR w Skarżysku-Kamiennej w ciągu 48 godzin od 

chwili zakończenia spotkania, pod warunkiem złożenia w protokole meczowym podpisu kapitana drużyny i 

wpłacenia kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przepada na rzecz Ligi. 

Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 5 dni od jego złożenia. 

13.  Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZKosz – obowiązuje przepis 24 sek. 

14.  Każda drużyna ubezpiecza się na własny koszt. 

15.  We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują organizatorzy. 

16.  Kolejność spotkań po rundzie zasadniczej - faza „play off”: 

I runda 

 spotkanie nr 1   1 – 8 

 spotkanie nr 2   2 – 7 

 spotkanie nr 3   3 – 6 

 spotkanie nr 4   4 – 5 

II runda 

 spotkanie nr 5   zw. spotkania nr 1 – zw. spotkania nr 4 

 spotkanie nr 6   zw. spotkania nr 2 – zw. spotkania nr 3 

o III miejsce 

 spotkanie nr 7   przegrany spotkania nr 5 – przegrany spotkania nr 6 

o I miejsce 

 spotkanie nr 8   zw. spotkania nr 5 – zw. spotkania nr 6 

ORGANIZATOR : 

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji  

w Skarżysku-Kamiennej 


